
 

PÁSZTÓ  VÁROS   POLGÁRMESTERE 
   3060 PÁSZTÓ,  KÖLCSEY F. U. 35. 
     (06-32) *460-753 ; *460-155/113  
 FAX:  (06-32) 460-918 
forum@paszto.hu

 
Száma:  1-1 /2013. 
 
 
 

A javaslat elfogadása egyszerű  
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló beszámoló  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1997. június 13-i rendkívüli ülésén  
59/1997. /VI. 13./ számú határozatával Mátraszőlős Község Önkormányzatával és a Pásztói 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel megalapította a Pásztói Önkéntes Tűzoltóságot.  
A Nógrád Megyei Bíróság Pk.60.112/1997./3. szám alatt vette nyilvántartásba a köztestületi 
tűzoltóságot.  
 
 
A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma – képviselője dr. Bleszity János tű. vezérőrnagy, 
országos parancsnok – 1997. májusában szerződést kötött a Pásztói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel ideiglenes működési területen történő tűzoltási és műszaki mentési feladatok 
ellátásához pénzügyi támogatás nyújtására. A szerződés hatálya 1997. május 1-től 1997. 
december 31-ig terjedt. A BM által nyújtott támogatás összege 6,6 millió Ft volt, míg Pásztó 
Város Önkormányzata 3,5 millió Ft támogatást biztosított 14 településen mentő tűzvédelmi 
feladatok ellátásához.  
1998. január 1-jén belügyminiszteri rendelet 14 település tekintetében elsődleges beavatkozói 
kötelezettséget írt elő a Pásztói Önkéntes Tűzoltóság részére. A 14 település Pásztó, Csécse, 
Ecseg, Hasznos, Jobbágyi, Kozárd, Mátrakeresztes, Mátraszőlős, Mátraverebély, 
Sámsonháza, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Alsótold, Tar. 
 
 
A Pásztói Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói mindenkor elkötelezetten és felelősségteljesen 
gondoskodtak az érintett települések lakosságának tűzbiztonságáról, a műszaki mentésről és 
az egyéb kárelhárításról. Két kiemelkedő eseményt jeleznék előterjesztésemben, ezek közül 
elsőként a 2005. április 18-án bekövetkezett mátrakeresztesi természeti katasztrófát, majd a 
2010. május 31-június 1-2. napok rendkívüli időjárása következtében Hasznos és Pásztó 
településeken kihirdetett veszélyhelyzetet. A Köztestület munkatársai mindkét alkalommal 
hősiesen küzdöttek a víz  és egyéb káresemények elhárítása során. 
2011. szeptember 11-én a Magyar Országgyűlés elfogadta a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról rendelkező 2011. évi CXXVIII. törvényt, majd 
megszületett a 239/2011. /XI. 18./ Korm. rendelet, amely lehetővé tette önkormányzati 
tűzoltóságok létrehozását. 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Berecz György tű. alezredes 
2012. március 19-én keltezett levelében kezdeményezte Pásztó Város Önkormányzatánál 
Pásztón hivatásos katasztrófavédelmi őrs létrehozását. 
A képviselő-testület 2012. március 29-i ülésén megtárgyalta az előterjesztést és a 47/2012. 
/III.29./ számú határozatával az alábbi döntést hozta.    
 
„A Képviselő-testület a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 21/2012. számú 
intézkedése alapján tudomásul vette, hogy Pásztón tűzoltó őrs kialakítását határozta meg a 
főigazgatói utasítás.  
Megköszönve a kezdeményezést, a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. április 1-jét 
követően a 239/2011. (XI.18.) számú kormányrendelet alapján önkormányzati tűzoltóságot 
alapít, amely a Pásztói Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság átalakulásával jön létre.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Sisák Imre polgármestert, hogy a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 34. § (1) bekezdése, az 
önkormányzat és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó 
szabályokról szóló 239/2011. (XI.18.) kormányrendelet 11. §-a alapján a salgótarjáni, a 
balassagyarmati, a gyöngyösi és a hatvani hivatásos tűzoltósággal a szükséges 
együttműködési megállapodást a tűzoltás és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe 
vehető készenléti szolgálat ellátása, a közvetlen tűz és robbanásveszély esetén a biztonsági 
intézkedések végrehajtásában történő közreműködést biztosító önkormányzati tűzoltósági 
feladatok ellátására 2012. április 30-ig kösse meg.  
Határidő:   szöveg szerint 
Felelős:     Sisák Imre polgármester 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójánál, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy 2013. január 1-től Pásztón hivatásos állami tűzoltóság 
létesüljön. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Sisák Imre polgármester „ 
 
 
Ezt követően a 2975-2/2012. számú, április 3-án kelt levelemben kértem Bozó Krisztián tű. 
százados úrnál a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóság parancsnokánál a 239/2011. /XI. 18./ 
Korm. rendelet 11. §-a alapján a szükséges együttműködési megállapodás megkötését a 
tűzoltás és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálat 
ellátása, a közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában 
történő közreműködést biztosító önkormányzati tűzoltósági feladatok ellátására a Pásztói  
Önkormányzati Tűzoltósággal.  
2012. április 27-én a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsokság, valamint a Pásztói 
Önkormányzati Tűzoltóparancsokság között az együttműködési megállapodás megkötésre 
került, amelyet 2012. május 3-án a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója jóváhagyott. 
 
A Pásztói Önkéntes Tűzoltóság 2012. április 25-én tartott közgyűlésén elfogadta korábbi 
parancsnoka, Csépe Zsolt tű. alezredes lemondását, ugyanakkor az önkéntes tűzoltóság 
parancsnokává megválasztotta Balya Róbertet. A közgyűlés elfogadta a Pásztói Önkéntes 
Tűzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolóját és a 2012. évi költségvetését.  
Itt szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy Pásztó Város Önkormányzata 2/2012. 
/II.24./ sz. rendeletével - amely a 2012.évi költségvetésről rendelkezett - 7 millió Ft 
támogatást biztosított az önkéntes tűzoltóság 2012. évi működéséhez. 
Az Önkormányzati Tűzoltóság OTP Optima lekötött betétben 4,7 millió Ft-tal rendelkezett, 
míg állami támogatásként 32 millió 600 eFt támogatásban részesült. A 2012. évi költségvetési 
főösszeg 47 millió 697 eFt volt. A Pásztói Önkéntes Tűzoltóság döntött az alapszabályának 
módosításáról és 5/2012. /IV. 25./ sz. határozatával elfogadta a Pásztói Önkormányzati 
Tűzoltóság Alapszabályát, kérve a Balassagyarmati Törvényszéket a Pásztói Önkormányzati 
Tűzoltóság nyilvántartásba vételére.  
A Balassagyarmati Törvényszék Pk.60.112/1997./15. számon 2012. május 15-én a köztestület 
nyilvántartását módosította Pásztói Önkormányzati Tűzoltóságra és közhasznú szervezetté 
minősítette azt.  
A Balassagyarmati Törvényszék döntése 2012. május 23-án jogerőre emelkedett.   
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. április 16-án Salgótarjánban a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság év 
értékelő értekezletén kezdeményeztem dr. Bakondi György tű. altábornagy úrnál a BM OKF 
Főigazgatójánál hivatásos állami tűzoltóság megalapítását Pásztón 2013. január 1-jei 
hatállyal. 
 
Főigazgató Úr intézkedésére a BM OKF két munkatársa 2012. április 21-én ellenőrzést tartott 
Pásztón azon célból, hogy a PÖT laktanyájában a hivatásos tűzoltósággá alakítás feltételei 
fennállnak-e.  
2012. június 12-én kezdeményeztem dr. Tollár Tibor pv. dandártábornok, gazdasági 
főigazgató helyettes úrnál személyes találkozás lehetőségét a hivatásos tűzoltóság alapítása 
tárgyában. A megbeszélésre a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságán 2012. június 19-én került sor Budapesten. 
Dr. Tollár Tibor Úr 3689-1/2012. (07.16.) számú levelében írta le, hogy milyen feltételek 
kialakítása szükséges a 2013. január 1-i változások végrehajtásához.  
A Pásztó, Kölcsey út 37. szám alatti laktanya felújításához szükséges munkálatok elvégzésére 
Kéri Vencel Balázs pásztói vállalkozóval a szerződés 2012. október 25-én lett megkötve 
bruttó 3.236.120 Ft összegben. A munkálatok befejezésére 2012. december 14-én került sor.  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 273/2012. (XII.13.) számú határozatával 
elfogadta azt a megállapodást, amely a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
részére biztosította a Pásztó, Kölcsey F. u. 37. számú, 1798 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
használati jogának az átadását.  
A Képviselő-testület 300/2012.  (XII.27.) számú határozata pontosította a megállapodást. 
Ennek célja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által használt 7,5 m2 hasznos alapterületű 
irodahelyiségnek és a 27,67 m2 hasznos alapterületű tűzoltó szerállásnak a megállapodásba 
foglalása volt a célja.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóinak egészségügyi, fizikai állóképességi, 
pszichológiai és kifogástalan életvitelüket bizonyító vizsgálatokon kellett átesniük a 2012-es 
évben azon célból, hogy hivatásos tűzoltóvá válhassanak.  
 
Több beosztott tűzoltó esetében problémát jelentett, hogy a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról rendelkező 1996. évi XLIII. tv-ben szabályozott 
37 éves korhatárt már betöltötték, illetve a 10/2008. (X.20.) számú ÖM rendelet iskolai 
végzettséget szabályozó feltételeinek sem feleltek meg. Részükre a 2975-17/2012. szeptember 
04-én kelt, valamint a 2975-18/2012. szeptember 19-én kelt levelemben kezdeményeztem a 
szabályok alóli felmentést dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrtól.  
2012. november 7-én küldte meg leveleimre a választ Zsinka András Úr a BM Személyügyi 
Főosztályának a vezetője. Ezen levelében közölte, hogy az 1996. évi XLII. törvényben előírt 
életkor tekintetében a belügyminiszter úrnak nem volt felmentési lehetősége. Ugyanakkor 
arról tájékoztatott, hogy a törvényi szabályozás 2013. január 1-től kedvezően fog változni.  
Kategórikusan kijelentette, hogy a képesítési követelményekre és azok teljesítésére vonatkozó 
feltételek alól a miniszter úr nem adhat felmentést. Ezért sajnos három önkormányzati tűzoltó 
esetében a korábban jelzett vizsgálatokra nem kerülhetett sor, belőlük nem válhatott hivatásos 
tűzoltó.  
Ugyancsak három fő esetében a pszichológiai vizsgálatokon való megfelelés okozott 
problémát.  
Egy fő pedig az egészségügyi követelményeknek nem tudott eleget tenni.  
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Három tűzoltó tekintetében dr. Bakondi György főigazgató úr hozzájárulása, illetve a 
kifogástalan életvitel vizsgálata van folyamatban jelenleg is. Az ő esetükben várhatóan 2013. 
február 1-vel történhet meg az állami tűzoltóság állományába történő átvétel. Ezért a Pásztói 
Önkormányzati Tűzoltóság megszüntetésére 2013. január 31-vel teszek javaslatot a 
Képviselő-testületnek.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012-es évben a Pásztói Önkormányzati 
Tűzoltóság tűzoltói 281 beavatkozást hajtottak végre. Ebből 176 tűzesetnél, 72 műszaki 
mentésnél, 33 egyéb káreseménynél végezték feladatukat kiemelkedő színvonalon.  
 
A Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság költségvetési támogatására vonatkozó elszámolást a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2013. január 10-ig megküldtem.   
 
A Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működéséhez szükséges ingatlant és ingóságokat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 
ingyenes használati jogának átadásával biztosította.  
 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a Pásztó, Kölcsey F. u. 37. szám alatt 
található tűzoltólaktanya és a korábban önkormányzati tűzoltóság által használt ingóságok 
(bútorzat, számítástechnikai eszközök, szerszámok, gépek, berendezések és a JZY-255 frsz-ú 
Mercedes-Rosenbauer gyártmányú tűzoltó gépjárműfecskendő és málhafelszerelés, valamint 
az egyéni és kollektív védőfelszerelések) átadására vonatkozó megállapodásokat 2013. január 
2-án és január 3-án aláírtuk.  
 
A Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ünnepélyes avatására 2013. január 4-én került sor, 
amelyen dr. Bakondi György tű. altábornagy a BM OKF Főigazgatója is részt vett.   
 
Pásztó város életében rendkívüli jelentősége van ezen eseménynek, hiszen mondhatjuk, hogy 
több mint egy évszázad, pontosan 128 év elteltével a tűzbiztonság ügye az állam részéről is 
elsőrendű feladattá vált Pásztó és további 34 település közel 43 ezer lakója tekintetében.  
 
A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. január 1-jei megalakulásával, illetve három 
önkormányzati tűzoltó várható február 1-jei állami tűzoltóvá válására tekintettel 
kezdeményezem a Tisztelt Képviselő-testületnél a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság 2013. 
január 31-i megszüntetésére vonatkozó döntési javaslat elfogadását.   
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Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pásztói Önkormányzati 
Tűzoltóság 2012. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a Pásztói Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság megalapításáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:  
 
 
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltói 
részére áldozatkész és felelősségteljes munkavégzésükért. A PÖT 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
Megállapítja, hogy a Pásztói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. január 1-jei alapításával 
a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság feladatellátását befejezte.  
A Képviselő-testület kezdeményezi a Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésénél – 
2013. január 31-vel - a megszüntetésről szóló döntés meghozatalát és a Balassagyarmati 
Törvényszék felé a szükséges intézkedés megtételét.  
Határidő:   értelemszerűen 
Felelős:     Sisák Imre polgármester, Pásztói Önkormányzati Tűzoltóság elnöke 
 
 
Pásztó, 2013. január 21. 
 
 
 
         Sisák Imre 
        polgármester 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
  dr. Tasi Borbála 
 címzetes főjegyző 
 
 


